
„Nemcsak az az okos, aki mindent tud, ha-
nem az is, aki meg tudja találni a szükséges
információt” – ezt az ókori bölcsességet ír-
tuk be az ötödikes könyvtárhasználati füze-
tünk elsõ oldalára. Ezeken az órákon kaptam
olyan leckéket elõször, amelyeket nem fejbõl
kellett megválaszolni, hanem a könyvtár
könyveibõl kellett megkeresni. Sok érdekes,
vicces feladatot, rejtvényt oldottam meg a le-
xikonok, enciklopédiák használata során. Ta-
nárnõ arra szólított fel, hogy „kötelezõ a pus-
kázás”. Melyikünknek ne tetszett volna ez a
különös ajánlat? 

Mióta, miért veszek részt ezen 

a versenyen?

A múlt tanévben jelentkeztem elõször a
könyvtárhasználati versenyre. Az elsõ fordu-
ló feladatait nem sikerült jól megoldanom.
Én is sokat ügyetlenkedtem, de a könyvtár
sem volt a legjobb helyszín. Nehéz volt tájé-
kozódni. A múlt évi csalódás ellenére ebben
a tanévben ismét vállalkoztam. Marika néni
is bíztatott.

Most nyolcadik osztályos vagyok. A ver-
senyzés számomra egyfajta létforma. Szerin-
tem minden sokkal izgalmasabb, ha tétje van
a dolgoknak, de valahogy mégsem érzem azt
a nyomást, amit egy vizsga vagy felelés elõtt.
Több tantárgyi – fõleg történelmi – verse-
nyen kipróbáltam már a tudásomat. Akkor
értem el jó eredményt, ha nagyon sokat ké-
szültem. Ha a kiadott tankönyvek apró betûs
részeit is megtanultam. A Bod Péter verseny
nem ilyen volt. 

Hogyan készültem a versenyre?

Itt másféle felkészülési módot kellett alkal-
mazni, mint például a történelmi versenyek-
nél. Marika néni készített számomra több
feladatlapot. Ezek megoldásakor nem a vála-
szokat kellett megjegyeznem, hanem azt,
hogy milyen úton, milyen könyvekbõl keres-
tem meg azokat. Meg kellett ismernem a leg-
fontosabb forrásokat. Az információszerzést
gyakoroltam. A „vámpírirodalom” témájá-
ban az internetes oldalakon kellett megtalál-
nom a válaszokat, az Egri csillagok címû re-
gény kapcsán pedig csak a kézikönyvtár 

könyveit használhattam. Számomra izgal-
mas volt a tanulásnak ez a formája. Megle-
pett, hogy mennyi irányból közelíthetünk
meg egy témát. Mondjuk az Egri csillagok
kapcsán a regény valós szereplõinek, hely-
színeinek néztem utána, de a török konyhá-
ról, szokásokról, hangszerekrõl, török erede-
tû szavakról is sokat megtudtam. A szóbeli 
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fordulók elõtt elõször közösen, majd egyedül
irodalmi tablóhoz, online gyermekirodalmi
folyóirat vagy blog tartalmához gyûjthettem
írásokat, illusztrációkat. 

Milyen élményeket adott ez a verseny?

A kincskeresõket sem mindig a kincs izgat-
ja, hanem a kutatás, a felfedezés öröme.
Ilyen felfedezõ lehettem én is, amikor önál-
lóan kellett kérdésekre választ találnom,
amikor ismeretlen könyvtárban kellett tájé-
kozódnom. 

Már az is élmény volt, hogy három fordu-
lón jól teljesítve az országos döntõbe jutot-
tam. Azt álmaimban sem feltételeztem volna,
hogy elsõ helyezést érek el. 

A megyei döntõn elkövetett hibákból, fi-
gyelmetlenségekbõl tanulva az országos
döntõn jól osztottam be az idõmet, találé-
kony voltam, fel tudtam használni a korábbi
ötleteimet. Élmény volt az is, hogy megis-
merkedhettem más iskolák tanulóival, s a tá-
volabbi városokból Mátészalkára érkezõ ver-
senyzõtársaimmal együtt megnézhettem a
szatmári vidék néhány nevezetességét.

Remélem, hogy néhány versenyzõtársam-
mal az elkövetkezendõ két évben is találkoz-
hatok valamelyik fordulón! ■
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